
SA'DEDDTN -i KASGART 

larından Muhammed Ekber'in kızlarından 
biri Abdurrahman-ı Cami, diğeri de Reşe
J:ıfıt müellifi Fahreddin Safi ile evli idi. Kaş
garl, Maveraünnehir'deki Nakşibenöı şeyh
lerinin aksine halvet ve riyazeti tasavvufı 
bir eğitim metodu olarak kullanmıştır. "Biz 
yoktuk, Allah vardı. Biz olmayacağız, Allah 
olacak. Bugün de biz yokuz, Allah var" diyen 
Kaşgarl'nin (Fahreddin Safi, I, 313) diğer 
ilk dönem Nakşibenöı şeyhleri gibi vahdet-i 
vücudu benimsediği anlaşılmaktadır. "Hak 
Teala'ya yakınlık senin O'nda kaybolman
dır. Kendini ve gayrını kaybedip nerede 
olduğunu, nereden geldiğini ve yakınlığın 
mahiyetini dille anlatamamandır" diyen 
Kaşgarl hassas kalpli, nazik ve latif insan
ların Hak ile alakalarının daha kuwetli ol
duğunu, yapılan işlerin ve mesleklerin de 
insanın letafetine tesir ettiğini söylerdi. 

Kaşgarl'nin önde gelen müridieri şun
lardır: Abdurrahman-ı Cami, Şemseddin 
Muhammed ROcl, Alaeddin Ablzl, NOrul
lah İsfendanl, Şehabeddin Ahmed ei-Bir
cendl, Abdülaz!z Cam!, Muhammed Ca
ml, Mevlana Pir Ali Cami, Hafız İsmail RO
cl, Ahmed Kar!Zı, Mevlana Hacı Mezar!, 
M!r Rengr!z, Aiizullah BOzcani ve M!r Ke
lan HakkarOnl. Bunlardan ilk dördü Nakşi
bendiyye tarikatının yayılmasında önemli 
hizmetlerde bulunmuştur. Amasya'da 857 
(1453) yılında kurulan YavedOd Tekkesi'
nin ilk şeyhi Sun'ullah Buharl'nin de Sa'
dedd!n-i Kaşgarl'nin halifelerinden olduğu 
kaydedilmektedir (Amasya Tarihi, ı, 253-
254) . 

Sa'dedd!n-i Kaşgarl'nin bazı sözleri bir 
müridi tarafından derlenmiş ve bunlar
dan bir kısmı on altı parça halinde Reşe
J:ıat'ta nakledilmiştir. Kaşgarl'nin aslen 
isimsiz olan ve muhtemelen yine müridie
ri tarafından derlenen risalelerine müsten
sihler farklı isimler vermiştir. Bunlardan 
Risale-i l;ikriyye Seyyid Ali At-i DavOd 
tarafından neşredilmiştir (Ma'arif, XIV/3, 
[Tahran 1376/1988]. s. 87-94) Risale der 
Teveccüh (Millet Ktp., Ali Emir! Efendi, 
Farsl. nr. I 028) ve Risale der Kelimat-ı 
Kudsiyye (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali 
Paşa, nr. ı 387) henüz yazma halindedir. 
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SADEDDİN KÖPEK 
(ö. 636/1238-39 [?]) 

Anadolu Selçuklu dönemi 
devlet adamlarından. 

Hayatının ilk yılları ve Anadolu Selçuklu 
sultanlarının hizmetine nasıl girdiği hak
kında bilgi bulunmamaktadır. Yaptırmış ol
duğu kervansarayın kitabesinden adının 
Köpek b. Muhammed, lakabının Sadeddin 
olduğu anlaşılmaktadır. Köpek'in Türkçe'
de yaygın olmamakla birlikte isim olarak 
kullanıldığı, Artuklular'da bir Türk beyinin 
bu adı taşıdığı ve bu adın hakaret anlamı 
içermediği bilinmektedir. Sadeddin Köpek, 
ı. Alaeddin Keykubad'ın 623 (1226) yılın
da EyyObller'e karşı düzenlediği bir sefer 
esnasında Harput civarında meydana ge
len savaşta Selçuklu ordusunun sol kanat 
kuwetlerinin kumandanıydı. Mengücük Be
yi Davud Şah, ı. Alaeddin Keykubad'a tabi 
olduğunu bildirmek üzere Kayseri'ye gel
diğinde ( 1225-1228 arası) kendisine veri
lecek ahidnameyi kaleme alan Sadeddin 

Konva-Aksaray 
yolu üzerinde 
Tömek köyü 
yakınındaki 

sadeddin 
Köpek Ha nı 
(Zazadin Hanı) 

Köpek'ten İbn B!bl'nin kayıtlarında emir-i 
şikar, nakkaş ve mimar olarak bahsedilir. 
ı. Alaeddin Keykubad'ın 1226-1236 yılları 
arasında Beyşehir gölü yakınlarında yap
tırdığı Kubadilbad Sarayı'nın mimarının Sa
deddin Köpek olduğu kaydedilmektedir. 

Büyük oğlu Gıyaseddin Keyhusrev'i bıra
kıp diğer oğlu İzzeddin Kılıcarslan'ı veli
aht tayin eden Alaeddin Keykubad yediği 
av etinden zehirtenerek ölmüştü ( 4 Şev

val634 1 31 Mayıs ı 237) . Sultanın bir sui
kast ihtimalini akla getiren ölümünün he
men ardından Gıyaseddin Keyhusrev'in 
adamları kendisini Keykubadiye Sarayı'n
dan alıp Kayseri Sarayı'na götürerek tahta 
çıkardılar. ll. Gıyaseddin Keyhusrev'in tah
ta çıkmasında başrolü oynayan Sadeddin 
Köpek sultanın en sadık adamı oldu. Sa
deddin, Anadolu Selçukluları'nın hizmetin
de bulunan Harizm askerlerinin reisi Ka
yırhan'ı kendisine rakip görerek Keyhus
rev'i onu bertaraf etmeye ikna etti. Za
mantı Kalesi'nde hapsedilen Kayırhan'ın 
bir müddet sonra hapiste ölmesi üzerine 
bütün Harizmli beyler ve askerleri Selçuk~ 
lu topraklarını yağmalayıp doğuya doğru 
çekilmeye başladı. Sultanın Em!rü'l-üme
ra Kemaleddin Kamyar kumandasında 
gönderdiği ordu Harizmliler tarafından ye
nilgiye uğratıldı. Sultanın atabegi Şemsed
din Altun-aba'nın bu gelişmelerden kendi
sini sorumlu tuttuğunu öğrenen Sadeddin 
Köpek, ll . Kılıcarslan devrinden beri devle
te hizmet eden yaşlı atabegi öldürttü. Sıra
nın kendisine geldiğini farkeden Vezir Ta
ceddin Pervane çareyi iktaı Ankara'ya kaç
makta buldu. Sahib Şemseddin İsfahan!, 
saltanat nilibi Em!rü'l-ümera Kemaleddin 
Kamyar'a Köpek'in zulmü konusunda sul
tanı uyarmak gerektiğini söylediyse de Ke
maleddin Kamyar hayatından endişe duy
duğu için buna yanaşmadı. Saltanatını dü
şünen ve özellikle kardeşi İzzeddin Kılı
carslan'dan çekinen sultan da bu gelişme

ler karşısında sessiz kalmayı tercih etti. 
Sadeddin Köpek, sultandan aldığı bir fer
manla İzzeddin Kılıcarslan'ın annesini An
kara'ya gönderip boğdurttu. Sultanın he
nüz erkek çocuğu olmadığı için kardeşleri 
Kılıcarslan ile Rüknedddin 'in hayatiarına 
dokunmadı. Onları Borgulu Kalesi'ne biz
zat götürerek hapsetti. Sultanın erkek ço
cuğu dünyaya gelince Mübarizüddin Ar
mağanşah'ı onları öldürmekle görevlendi
rip Borgulu Kalesi 'ne yolladı. Ancak Ar
mağanşah, Kılıcarslan 'ı ve Rükneddin'i öl
dürmedi; durumu sultandan ve Sadeddin 
Köpek'ten gizleyerek geri döndü. 

Sadeddin Köpek, Ankara'ya giderken 
Akşehir'de bir muganniye ile gayri meşru 



ilişkide bulunmakla itharn edilen Taeed

din Pervane'nin Ankara'da recmedilerek 

öldürülmesini sağladıktan sonra yönetime 
tamamen hakim oldu. Sultanı istediği gi
bi yönlendiren Sadeddin Köpek'ten diğer 

devlet adamları ve emirler korkmaktaydı. 
Hatta bu sırada önemli bir görevde bu

lunmayan, fakat daha sonraki yıllarda Ana
dolu Selçuklu Devleti'nin kaderine tesir 

edecek olan emir Celaleddin Karatay bu 
korkuyla görevini bırakıp bir köşeye çekil

di. Gücü günden güne artmakla birlikte 
siyasi ve askeri alanda herhangi bir başa

rısı bulunmayan Köpek, kendini yücelte
cek önemli bir zafer elde etmek amacıyla 

ordunun başına geçerek Eyyubiler'in ha
kimiyeti altındaki Sümeysat (Samsat) Ka
lesi'ni kuşattı. Kalenin idaresini elinde bu

lunduran hıristiyanlar direnecek durumda 

olmadıklarından uğurlu saydıkları meşhur 

haçlarına dakunulmaması şartıyla kaleyi 

teslim ettiler (Zilkade 6351 Haziran-Tem

muz ı 238) . Bu sırada civarda bulunan ba

zı kaleler de ele geçirildi. Sadeddin Köpek, 

sefer dönüşü eski emirlerden Hüsamed

din Kaymeri'yi işlemediği bir suçla itharn 

ederek Malatya'da tutuklatıp mailarına el 

koydu. Sümeysat'ın ele geçirilmesinin ar
dındannüfuzu bir kat daha artan Köpek, 

başarılı bir kumandan ve tecrübeli bir dev

let adamı olan Kemaleddin Kamyar'ı Kon

ya yakınlarında Gavele (Gevele) Kalesi'ne 

göndererek orada öldürttü. Bu olaydan 
sonra ll. Gıyaseddin Keyhusrev'i de saf dı

şı bırakıp Selçuklu tahtına oturmanın he

saplarını yapmaya başladı. Ancak bunun 
için Selçuklu h2medanına mensup oldu

ğunu ispatlaması gerekiyordu. Köpek bu 

konuda da bir çözüm yolu buldu. Annesi 
Şehnaz Hatun'un Sultan ı. Gıyaseddin Key

husrev ile gayri meşru ilişkisi olduğunu, 
ı. Gıyaseddin'den iki aylık hamile iken bir 

başkasıyla evlendiğini, kendisinin bu ni

kahtan yedi ay sonra dünyaya geldiğini, 

yani ı. Gıyaseddin Keyhusrev'in gayri meş

ru çocuğu olduğunu iddia etti. Öte yan

dan devletin kötü gidişinden sultanı so

rumlu tuttu ve onun Abbasi halifelerinin 
sancağını değiştireceği, Abbasiler'i tanıma

yacağı söylentisini yaymaya başladı. Bu id

dialar sultanın ve halkın tepkisine yol aç

tı. Sadeddin Köpek'i bertaraf etmeye ka

rar veren sultan çok güvendiği hassa kö
lelerinden birini gizlice Sivas Subaşısı Hü

sameddin Karaca'ya gönderip Sadeddin 
Köpek'in ortadan kaldırılmasını emretti. 

Hüsameddin Karaca, Kubadabad Sarayı'n

da bulunan sultanın yanına gitmeden ön

ce Sadeddin Köpek' e misafir olarak güve
nini kazanmaya çalıştı ve kendisine sulta-

nın hizmetine girmek istediğini bildirdi. 

Sadeddin nezdinde gittikçe itibarı artan 
Hüsameddin Karaca daha sonra bir ziya
fet sırasında Köpek'i öldürmeye çalıştıysa 

da başaramadı. Ancak bu esnada Emir-i 

alem Togan'ın kılıç darbesiyle yaralanan 

Köpek kendini sultanın şaraphanesine at

tı; burada şarabdar ve adamları tarafın

dan öldürüldü. Cesedi demir bir kafes içi
ne konularak Kubadabad Sarayı'nın kale 

burcuna asıldı (muhtemelen Cemaziyelev

vel 6361 Aralık 1238). 

Sadeddin Köpek hakkında geniş bilgi 
veren İbn Bibi onun halka iyi davrandığı
nı, mazlumlara yardım edip zalimleri şid
detle cezalandırdığını, özellikle ikta sahip

lerinin çiftçilerden haksız vergi almalarını 
önlediği için onlar tarafından çok sevildi

ğini, cömert ve hoşsohbet olduğunu söy

ler. Köpek'in Harizmliler'e karşı yanlış po

litika izlemesi ve çok değerli devlet adam

larını öldürtmesi devletin temellerini sars

mış, bu sebeple Anadolu Selçuklu tarihin

de kötü şöhret kazanmış ve uğursuz bir 
kişi olarak tanınmıştır. Osmanlı tarihçile

rinden Müneccimbaşı Ahmed Dede ondan 

"habis Köpek" qiye bahseder, yaratılıştan 

soysuz, müfsit ve hasetçi bir emir olduğu

nu kaydeder. Sadeddin Köpek'in 633-634 
( 1236-1237) yıllarında Konya'ya 22 km. 
uzaklıkta, Aksaray-Konya karayolundan S 

km. içeride Tömek köyü yakınında yaptır
dığı kervansaray Zazadin Ham diye meş
hurdur. "Zazadin" ismi Sadeddin'in halk 

arasında söylenen bir şeklidir. Bazı araştır

macılar, Arapça kitabede yer alan "Köpek" 

kelimesinin "b" ile yazılmasından dolayı is

min Kübek veya Köbek olabileceğini kayde
derse de bu durumun Arapça'da "p" har

finin bulunmayışıyla !lgili olduğu açıktır. 
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SADEFi, Abdurrahman b. Ahmed 

L 
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(bk. İBN YÜNUS, EbU Said). 

SADEFİ, Ali b. Abdurrahman 

(bk. İBN YÜNUS, Ebü'I-Hasan). 

SADEFİ, EbU Ali 

(bk. EBÜ ALİ es-SADEFİ). 

SADEFi, Yunus b. Abdüla'la 
( ~~~ ._J.:Yf ~ .:,.ı w--i,.ı ) 
Ebu Musa Yunus b. Abdila'la 

b. Musa es-Sadefl el-Mısrl 
(ö . 264/878) 

İmam Şafii'nin talebesi, 
fıkıh, hadis 

ve kıraat alimi. 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 
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170 yılı Zilhicce ayında (Haziran 787) 

doğdu . İbn Yunus diye tanınan tarunu ta
rihçi Ebu Said Abdurrahman b. Ahmed es

Sadefi, Himyeriler'in Mısır'a yerleşen bir 
alt kolu olan Sadif'e soy bağı veya vela yo

luyla mensup olmadıkları halde Sadefi nis
besiyle anıldıklarını belirtir. Arz yoluyla kı
raat imaını Nafi'in talebesi Verş ve Ebü'l

Hasan Ali b. Yezid gibi alimlerden kıraat; 
Süfyan b. Uyeyne, İbn Vehb, Ma'n b. Isa, 

Abdullah b. Nafi' es-Saiğ, Yahya b. Abdul
lah b. Bükeyr el-Mahzumi, Şuayb b. Leys 
b. Sa'd, Eşheb el-Kaysi ve imam Şafii'den 
hadis ve fıkıh tahsil etti. Şafii'nin son dö

nem görüşlerini (kavl-i cedld) rivayet eden 
talebelerinden biri olan Sadefi hakkında 

hocası, "Mısır'da ondan daha akıllı birini 
görmedim" demiştir (Sübkl, II , 171). Mısır 

dışına çıkmadığı için ilmini oradaki ulema
dan tahsil etti ve Şafii ile 199 (815) yılın
dan sonra tanıştı. Mısır'a yerleşen Şafii'

nin derslerine devam edip ondan son dö
nem görüşlerini rivayet eden talebeleri ara

sına .girdiyse de mezhep içinde Büveyti, 
Müzeni ve Rebi' b . Süleyman el-Muradi ka

dar kendisinden söz ettiremedi. Sadefi da
ha çok rivayet ilminde, özellikle haberlerin 

sahih ve zayıf olanlarını ayırt etme konu
sunda temayüz etti, dolayısıyla Şafii fıkıh 
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